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Hver tredje danske 

it-virksomhed har 

måttet opgive at 

besætte stillinger 

[ITB] 

77% af alle jobs i Kina er 

truet af digitaliseringen, 

det svarer til 

mere end 

1 mia.  

mennesker 

[World Bank] 

Ni ud af ti danskere 

frygter ikke at blive 

erstattet  

af en  

robot 

[DI] 

             Frem mod 2030 vil vi i 

Danmark mangle 19.000 it-

specialister  

[Erhvervs- og 

vækstministeriet] 

It og digitalisering  

er den vigtigste  

vækstmotor i dansk 

økonomi 

[DI prognose] 

47% af alle ansatte 

i den finansielle sektor frygter, 

at deres job forsvinder med 

den teknologiske udvikling  

[Emolument – global survey] 

En spændende fremtid… 



...med helt nye kompetencebehov 

Virtual Habitat Manager 

Markedsværdien af Virtual Reality 

forventes at være $40 mia. i 2020.  

Efterspørgslen efter VR  kompetencer 

er steget med 800 % siden 2014  

Ethical Technology Advocate 

I 2020 forventes markedsværdien at være 

hhv.:  

$83 mia. for robotter  

$70 mia. for Artificial Intelligence 

Frem mod 2018 vil dette have skabt 55.790 

nye jobs 

Digital Cultural Commentator 

Generation Z er et godt eksempel på, at et 

billede siger mere end tusinde ord. Instagram er 

vokset med 15 % i 2016, sammenlignet med 

andre sociale medier, der er vokset med 3 % 

Freelance Biohacker 

Åbne softwareplatforme vil øge 

samarbejdsmulighederne indenfor 

forskning og potentielt set modne 

nutidige hobbyer til freelance 

positioner 

IoT Data Creative 

Internet of Things markedet forventes 

at vokse fra $1,9 billioner i 2013 til $7,1 

billioner i 2020. Der er stort fokus på at 

turde udforske og udnytte IoT for at 

skabe yderligere disruption 

Space Tour Guide 

Personal Content Creator Human Body Designer 



Også i bestyrelseslokalerne – hvorfor mig? 

Passion & værdier 

Styrker 
Erfaring & 
resultater 

Dit 
personlige 

brand 

Dit ‘promise’

Passion & værdier 

1. Kunden kommer altid først 

2. Digitalisering er en grundlæggende præmis 

3. Strategien bør være ‘Burning Desire’ 

4. Mennesker vokser via ‘empowerment’ 

5. Lederskab er vigtigt! 

Erfaring & resultater 

1. Transformationsledelse 

• På tværs af industrier 

• På tværs af 

virksomhedsprofiler 

• På tværs af funktioner 

2. Indsigt i digitalisering 

• Forretningsudvikling 

(strategi)  

• Linjeledelse (eksekvering)  

• It-services (content)  

3. Solide resultater (P&L) 

Styrker 

1. Kommunikerer ‘Burning Desire’  

2. Leder og manager 

3. Tiltrækker og fastholder talent 

Transformations- 
ledelse 

Leverer på 
opgaven 



Enjoy the ride 
Care about people and 

an impact 
Dream BIG 


